Regulamin Konkursu „Mój zawód. Moja przyszłość w obiektywie”
III edycji Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu
„Laboratorium  Mój Profil”

§1
ORGANIZATOR:
Konkurs „Mój zawód. Moja przyszłość w obiektywie” (dalej konkurs) organizowany jest w
ramach III edycji Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium – Mój
Profil” przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
§2
CEL KONKURSU:
Celem Konkursu jest wspomaganie uczniów w procesie dokonywania wyboru właściwej
ścieżki kształcenia, inspirowanie młodzieży do refleksji nad planowaniem własnej kariery
zawodowej, a także rozwijanie uczniowskich zainteresowań w zakresie wiedzy o zawodach
oraz rynku pracy.

§3
UCZESTNICTWO W KONKURSIE:
W konkursie „Mój zawód. Moja przyszłość w obiektywie” mogą uczestniczyć uczniowie szkół
podstawowych oraz gimnazjów, które w roku szkolnym 2018/2019 złożyły deklarację do
udziału w III edycji Programu „Laboratorium – Mój Profil” .

§4
WARUNKI, KTÓRE MUSI SPEŁNIAĆ PRACA ZGŁASZONA DO KONKURSU:
1. Zadaniem konkursowym jest stworzenie pracy fotograficznej przedstawiającej wybrany
zawód, który uczeń chciałby wykonywać w przyszłości.
2. W konkursie oceniane będą wyłącznie prace spełniające następujące wymagania
techniczne: format zdjęcia - 15 cm x 21 cm, papier błyszczący lub matowy, zdjęcia
kolorowe lub czarno-białe.
3. Każda fotografia powinna być naklejona na kartkę papieru formatu A4.
4. Pod zdjęciem powinny znajdować się następujące dane ucznia (imię, nazwisko,
klasa, szkoła, opis zawierający nazwę zawodu, miejsce pracy).

5. Do pracy uczeń dołącza zgodę na publikację wizerunku od osoby uwiecznionej
na fotografii.
6. Praca konkursowa powinna odnosić się tematycznie do zawodu, który uczeń wybrał
podczas realizacji Programu „Laboratorium – Mój Profil”.

§5
ZASADY ZGŁASZANIA UCZNIÓW DO KONKURSU:
1. Każda szkoła może zgłosić w ramach Konkursu nie więcej niż 10 uczniów. Jeden
uczeń może złożyć tylko 1 pracę.
2. Warunkiem przystąpienia do Konkursu jest nadesłanie pracy wraz z załączoną kartą
zgłoszeniową oraz oświadczeniem stanowiącymi załącznik do niniejszego
regulaminu.
3. Termin nadsyłania prac do Organizatora do 31 maja 2019 r.
4. Prace należy przesłać na adres:
Kuratorium Oświaty w Olsztynie
Al. Piłsudskiego 7/9
10-959 Olsztyn
z dopiskiem „Konkurs w Programie „Laboratorium – Mój Profil”.
5. Szkoła, zgłaszając uczniów do Konkursu akceptuje niniejszy Regulamin.

§6
KOMISJA KONKURSOWA „MÓJ ZAWÓD. MOJA PRZYSZŁOŚĆ W OBIEKTYWIE”:
1. Komisję konkursową powołuje Warmińsko-Mazurski Kurator Oświaty.
2. W skład Komisji Konkursowej wchodzą:
1) dwóch przedstawicieli Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty,
2) po jednym przedstawicielu Warmińsko-Mazurskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej
oraz Przedsiębiorstwa Alnea Sp. z o.o.,
3) pięciu koordynatorów szkolnych wyłonionych w losowaniu.
3. Prace konkursowe zostaną ocenione na podstawie następujących kryteriów:
1) merytorycznie - zgodność wykonanej pracy z podaną tematyką,
2) inwencji, oryginalności i pomysłowości przedstawianego tematu,
3) wizualnie - wrażenie estetyczne.

4. Komisja Konkursowa dokonuje oceny prac, biorąc pod uwagę:
1) zgodność formy przesłanej pracy z wymaganą strukturą – 5 pkt,
2) sposób realizacji tematu – 5 pkt,
3) innowacyjność działań podejmowanych w ramach zadania – 5 pkt,
4) efektywność działań podejmowanych przez ucznia – 5 pkt.
5. Ocena prac uczniów dokonana przez Komisję Konkursową jest ostateczna
i nie przysługuje od niej odwołanie.
§7
PRZYZNANIE NAGRÓD:
1. Termin rozstrzygnięcia Konkursu i ogłoszenia listy laureatów nastąpi do 15 czerwca
2019 r.
2. O przyznaniu Nagrody laureaci zostaną powiadomieni poprzez dyrektorów szkół
zgłaszających prace uczniów.
§8
NAGRODY:
Przyznane zostaną trzy nagrody główne (I

miejsce,

II

miejsce,

III

miejsce)

oraz trzy wyróżnienia.

§9
INNE POSTANOWIENIA:
1. W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem decyduje Organizator.
2. W imieniu uczniów niepełnoletnich biorących udział w Konkursie zgodę na ich udział,
przetwarzanie ich danych osobowych i wizerunku, a także przekazanie autorskich praw
majątkowych do nadesłanych prac wyrażają rodzice lub prawni opiekunowie,
wypełniając oświadczenie o wyrażeniu zgody oraz kartę zgłoszenia dołączone do
niniejszego Regulaminu.
3. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych uczestnika jest jednoznaczne z jego
rezygnacją z udziału w Konkursie.

Oświadczenie o wyrażeniu zgody na udział w konkursie

i przetwarzanie danych

osobowych przez Kuratorium Oświaty w Olsztynie

Wyrażam

zgodę

na

udział

mojego

syna

/córki/

podopiecznego*,

tj.: ……………………………………………, ucznia klasy: …………… w szkole:
………………………………………………………………………………….………………,
w Konkursie fotograficznym „Mój zawód. Moja przyszłość w obiektywie” organizowanym
w ramach III edycji Programu Wspomagania Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium 
Mój Profil”, organizowanym przez Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty.
Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych, w tym opublikowanie danych
(imię i nazwisko) na stronie Kuratorium Oświaty w Olsztynie w ramach publikacji
wyników

konkursu

oraz

na

przetwarzanie

wizerunku

mojego

dziecka

………………………………………………… w związku z Konkursem „Mój zawód. Moja
przyszłość w obiektywie” organizowanego w ramach III edycji Programu Wspomagania
Uczniów w Wyborze Zawodu „Laboratorium  Mój Profil”, zgodnie z Rozporządzeniem
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie
swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE.
Zgłoszenie prac do konkursu jest równoznaczne z nieodpłatnym przekazaniem
autorskich praw majątkowych do nich na rzecz Organizatora na wszystkich polach eksploatacji,
o których mowa w art. 50 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawach autorskich i prawach
pokrewnych (tj. Dz.U. z 2018 r. poz. 1191 z późn. zm.) oraz do publikacji w wydawnictwach
wszelkiego typu, które Organizator konkursu przyjmuje.
…………………………….............
miejscowość i data

……………………………………………
imię i nazwisko Rodzica / Prawnego Opiekuna
………………………………………….
data i podpis Organizatora

…………..……………………………………
Pieczątka szkoły z adresem
Karta zgłoszenia do konkursu „Mój zawód. Moja przyszłość w obiektywie” w ramach
realizacji III edycji Programu „Laboratorium. Mój Profil”
KARTĘ ZGŁOSZENIA NALEŻY WYPEŁNIĆ CZYTELNIE, DRUKOWANYMI
LITERAMI I ODRĘCZNIE PODPISAĆ
Dane uczestnika konkursu
Imię i nazwisko
Klasa
Dane szkoły zgłaszającej uczestnika
Nazwa szkoły
Adres szkoły
(ulica, nr, kod pocztowy,
miejscowość)
Nr telefonu szkoły
Adres e-mail szkoły
Dane rodzica lub opiekuna prawnego
Imię i nazwisko
Nr telefonu
Adres e-mail
Tytuł zgłaszanej pracy (fotografii):
Wyrażam zgodę na nieodpłatne wykorzystanie mojej pracy konkursowej w celach
promocyjnych. Oświadczam, że praca została wykonana samodzielnie.
………………….…………………………………………………………………….
Miejscowość i data
Czytelny podpis uczestnika
…………………………………………………………………………………………………
Miejscowość i data
Czytelny podpis rodzica/opiekuna prawnego

